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 للمجلس السبعون بعد املائةالدورة 
 (2022مايو/أاير  13-10تقرير الدورة الثالثة والثالثني للمؤمتر اإلقليمي ألورواب )لودز، بولندا، : 3-9البند 

 
 2022مايو/أاير  13إىل  10 الفرتة من لودز، بولندا يف ة والثالثون ملؤمتر املنظمة اإلقليمي ألورواب يفلثانعقدت الدورة الثا
 ةر الدو  حضررررررو . حضرررررر بعث املمثلي ارررررودررررري ا إىل لودز يف حي ارررررارة   رون بدرررررورة ا رتا ررررريةحيث بطريقة خمتلطة، 

ا. مراقب   50من األعضاء إىل جانب أكثر من  52انئب ا للوزير ووزراء دولة وممثلون عن  13وزير ا و 15مشارك ا من بينهم  269
وأدىل املمثلون آبرائهم  الل ، م  املدين، ومشررررررررررررراورة م  القطا  ا ا املؤمتر مشررررررررررررراورة م  منظمات ا تانعقاد وسرررررررررررررب  

 جلسات املؤمتر اإلقليمي ألورواب.
 Fridaالسرررررررررررررريدة  معايلالرئيس وانئب  ؛بولندا، وزير  ارجية مجهورية Zbigniew Rauوترأس الدورة معايل السرررررررررررررريد 

Krifcaسررررعادة السرررريد و  ؛، وزيرة الزراعة والتنمية الريفية يف ألبانياMarcel Beukeboom السررررفمل واملمثد الدائم دولندا ،
، السرررررررفمل واملمثد الدائم Thomas Kellyي سرررررررعادة السررررررريد يف روما. وع  اليت توجد مقارها  األمم املتحدةوكاالت لدى 

سعادة ة والزراعة يف روما، و ألغذياملعنية ابيرلندا الشمالية لدى وكاالت األمم املتحدة  للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى و 
 مقررين.بدفتهما لدى منظمة األغذية والزراعة وبرانمج األغذية العاملي، تشيكيا ل، املمثد الدائم Jiří Jílekالسيد 

 املسائل التنظيمية واملتعلقة ابلسياسات على املستويني اإلقليمي والعاملي

تداعيات اعتداء االحتاد الروسييييي على ( 1) اإلقليمي على ما يلي:مناقشرررررات السرررررياسرررررات العاملية للمؤمتر  زاندرررررب تركي
الطريق حنو حتويل و ( 2) 1؛العامليف أسيييييييييييعار األ ذية  على اعة يف العامل، مبا يف ذلكر أوكرانيا على األمن الغذائي والز 

اإلجراءات اإلقليمية لتنفيذ اإلطار االسييتاتيجي للمنظمة للفتة  -النظم الزراعية والغذائية يف أورواب وآسيييا الوسييطى
سييييييييييالسييييييييييل القيمة الغذائية املسييييييييييتدامة من أجل التغذية،     عملي لت ويل النظم الزراعية و ( 3) ؛2022-2031

 .ة يف أورواب وآسيا الوسطىوالغذائية لتوفري أمناط  ذائية ص ي
، اعتمد تداعيات اعتداء االحتاد الروسييييييييييي على أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف العامل بشررررررررررررر نإطار البند  حتت

الفور على الحتاد الروسرررري ويطالب بوقف ايدين عدوان االحتاد الروسرررري على أوكرانيا،  4، 3اقرار   مجاعي 2تدررررويتباألعضرررراء 
يف  اعتمدهالذي  5لقراريذكر ابالقانونية و مان احنات األغذية والسل  األساسية الزراعية من أوكرانيا وإليها، و أنشطته غمل 
ذلك، إ رررا ة إىل ويعيد أتكيده. و  2022أبريد/نيسررران  8يف التاسرررعة والسرررتي بعد املائة  نظمة يف دورتهاملجملس هذا الدررردد 

 رررررررررمن حدود أوكرانيا املعرت   ا  حقوق أوكرانيا كدولة عضرررررررررو يف املنظمة،حلفاظ على مجي  انظمة املطلب األعضررررررررراء إىل 
تقييم األ رررررررررررررار اليت حلقت بقطا  الزراعة و ، ، واملمتدة إىل مياهها اإلقليمية واملنطقة االقتدررررررررررررادية ا الدررررررررررررة ا اذية دادولي ا

يف كد من مسرررررررررررررراعدة  ا يلي:  ططوتنفيذ م إعداد، و هذا القطا  وإعادة أتهيدبناء وتكاليف إعادة  واألغذية يف أوكرانيا
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ا يف منطقة البحر األسررررررود و سرررررريا الوسررررررطى والقوقاز ثر  لبلدان األكثر أتاوكرانيا وكذلك ألاملتوسررررررط والطويد األجد القدررررررمل و 
لومات عاملق العاملية والتنسرري  بي األعضرراء، من  الل مبادرات مثد نظا  اسررو وغرب البلقان، واملسررا ة يف تعزيز اررفا ية األ

االحتاد الروسرررري على أوكرانيا يف ر   أسررررعار اعتداء ألسررررواق الزراعية. وارررردد املؤمتر اإلقليمي على األثر الذي  دثه املتعلقة اب
مسررتوايت لتبلغ ية واألمسدة ذغلغزو، ارتفعت أسررعار األذا انتيجة د  الت الزراعية. األغذية والوقود واألمسدة وغملها من املد

ابلنسرررررربة إىل خماطر جسرررررريمة طرح قلقه من أن احلرب يف أوكرانيا تابلغ أعرب املؤمتر اإلقليمي عن من هذا املنطل ، قياسررررررية. و 
 ا وأهدا  التنمية املستدامة.األوس  نطاق   2030نتائج األمن الغذائي العاملي على املدى القدمل، وكذلك  طة عا  

. وطلب املؤمتر اإلقليمي القادمةالعادية  تهإ ا تها إىل جدول أعمال دور قرر الذي املؤمتر اإلقليمي قيد نظر املس لة  توظل
إىل جملس تقرير  ميلمنظمة، وتقداألجهزة الرائسرررررية ل تقارير منتظمة إىل األعضررررراء، مبا يف ذلك من  الل ميإىل املنظمة تقد

ا، مبا يف ذلك األجهزة املنشرررررررر ة مبوجب يف دورته املقبلة يتضررررررررمن  ة  عامة عن عمد املنظمة واألجهزة املتدررررررررلة  املنظمة 
الذي القرار ، إىل جانب إحاطة مجي  األعضررررررررراء علم ا ابلقرار. وقرر املؤمتر اإلقليمي اإلقليميةيئات وغملها من اد 14املادة 

يف اررررركد بيان صرررررحفي ينشرررررر  مااجلمهور إليهولفت عناية ، التاسرررررعة والسرررررتي بعد املائة اعتمده جملس املنظمة يف دورته
 6املعتمد وكذلك مجي  التوصيات املعتمدة املتعلقة  ذه املس لة يف تقرير الدورة.القرار جبمي  لغات املنظمة. ويرد 

األعضررررراء طلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة دعم ، لطريق حنو حتويل النظم الزراعية والغذائيةا بشررررر نالبند  وابلنسررررربة إىل
مبا يف ، 2031-2022واجلهات الفاعلة يف النظم الزراعية والغذائية عن طري  تنفيذ اإلطار االسرررررررررررررررتاتيجي للمنظمة للفرتة 

ذلك الرتكيز على العوامد املسرررّرعة، واملوا ررري  املشررررتكة )النو  االجتماعي، والشرررباب والدمج( واالسررررتاتيجيات واملبادرات 
واحدة، مبا الدررحة الماد وتطبي  هنج نظمة مواصررلة دعم األعضرراء يف اعتاملقليمي إىل . وطلب املؤمتر اإلعلى نطاق املنظمة

د املؤمتر وادّ  مكا حة مقاومة مضادات امليكروابت واألمراض احليوانية املنش  من  الل  طط عمد وطنية  عالة. يف ذلك
أجررد  املسررررررررررررررّرعررة من العوامررد ة، مبررا يف ذلرركاإلقليمي على احلرراجررة إىل التنفيررذ الفعررال جلرردول أعمررال حتويررد النظم الغررذائيرر

التعجيد ابلتقد  وتيسررررمل مندررررات املعر ة، وجاصررررة لتشررررجي  احللول املبتكرة  د  تعظيم   اق التنمية الزراعية املسررررتدامة 
اررررررركاء األمم املتحدة يف التحالف اإلقليمي القائم على قضررررررية ، م  مواصررررررلة العمد م  وحتقي  أهدا  التنمية املسررررررتدامة

ودعا املؤمتر  .لدعم اجلهود اإلقليمية والقطرية من الشراكات املتعددة أصحاب املدلحة وغمل ذلكالنظم الغذائية املستدامة 
لنظم الغذائية، مبا يف ذلك معاجلة املسرررررررررائد اإلقليمية املشررررررررررتكة ودعم لقمة األمم املتحدة  نظمة إىل دعم متابعةاملاإلقليمي 

املسررررارات الوطنية، ابلتنسرررري  م  مركز التنسرررري  التاب  ل مم املتحدة يف روما، وايليات اإلقليمية ذات البلدان  الل تنفيذ 
لر   مسررررررررررتوى  هم الكلفة احلقيقية ل غذية، وإعادة تعريف قيمة نظمة دعم العمد امل. وطلب املؤمتر اإلقليمي إىل الدررررررررررلة

 .ة أبهنا عامد تغيملت قّر قمة األمم املتحدة للنظم الغذائيغذية، اليت األ
، طلب املؤمتر اإلقليمي من املنظمة سيييييييالسيييييييل القيمة الغذائية املسيييييييتدامة من أجل التغذيةبشررررررررر ن ما يتعل  ابلبند  ويف

يف أورواب و سرررريا الوسررررطى يف تعزيز اسررررتودا  النر ه ج املراعية للتغذية يف سررررالسررررد القيمة كجزء  من حتّول مسرررراعدة البلدان 
نظمة أن امل. وطلب املؤمتر اإلقليمي إىل 2031-2022لمنظمة للفرتة لوتنفيذ اإلطار االسرررررررتاتيجي  والغذائيةالنظم الزراعية 
الرتويج ، و ا اصررررةتنفيذ مجي  منتجات وتوصرررريات جلنة األمن الغذائي العاملي ذات الدررررلة يف سررررياقا ا  يفتسرررراعد البلدان 

وجية والنهج املبتكرة األ رى، وو رررر  وحتديث  طوج توجيهية الزراعة اإليكولحول لجنة بشرررر ن السررررياسررررات التوصرررريات ل
البلدان يف نظمة مسررررررررراعدة املوعالوة على ذلك، طلب املؤمتر اإلقليمي إىل  .ةغذائية وطنية ومسرررررررررتدامة قائمة على األغذي
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املتحدة، والعمد على و ررررررررر  املسرررررررررارات الوطنية لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية من  الل املنسرررررررررقي اإلقليميي ل مم 
دعم و ررررر  وتنفيذ أدوات طوعية، أو نظمة املاألعضررررراء كذلك إىل  . وطلبيف رومابعة القمة من  الل مركز التنسررررري  متا

تو مل ، و  ليات أو صرررررركوة تشررررررّج  اعتماد سررررررلوة مسررررررؤول يف األعمال والعناية الواجبة القائمة على خماطر املؤسررررررسررررررات
 ،  ضال  لتقدمي حلول مراعية للتغذية  الل و ر  سرلسرلة القيمةية واالسرتشرارية القائمة للودمات اإلراراد الفنيةاملسراعدة 

ا وطلب األعضاء أيض   .وتقاسم املعر ة وتنمية القدرات وتشجي  االستثمارات يف النر ه ج املراعية للتغذيةعن تيسمل التعاون، 
وتقاسرررررم أ ضرررررد املمارسرررررات بشررررر ن تدابمل د يدحتو  احلقيقيلو ررررر  معيار دويل للقياس لتحديد السرررررعر الرتويج نظمة املإىل 

  .احلماية االجتماعية املراعية للتغذية اليت حتّسن احلدول على أمناج غذائية صحية

 لربانم  وامليزانيةاب املسائل املتعلقة

على املؤمتر اإلقليمي  صررادق، وأهداف التنمية املستدامة واألفضليات األربعالنتائ  اإلقليمية، واألولوايت، يف إطار بند 
جمرراالت األولويررة الرباجميررة،  اإلقليميررة املنّقحررة الثال  م  اإلبقرراء على التشررررررررررررررديررد على  فث الفقر، واملواءمررة م املبررادرات 

ودعا املؤمتر اإلقليمي  .وما بعدها 2023-2022وجماالت األولوية يف اإلقليم، واليت سرررررررررررررو  توّجه إجراءات املنظمة للفرتة 
 من أجد األمم املتحدة للتعاونإطار حتسرررررري عملية اإلباليف، مبا يف ذلك مقابد املقاصررررررد ا ددة يف نظمة إىل زايدة املا أيضرررررر  

ا عرب نشرررر مزيد من املعلومات على املواق  وزايدة  وأطر الربجمة القطرية، التنمية املسرررتدامة . للمنظمة اإللكرتونيةالشرررفا ية أيضررر 
ومتكي النسرررراء والفتيات على الرجال والنسرررراء إىل تعزيز جهودها لتشررررجي  املسرررراواة بي نظمة املودعا املؤمتر اإلقليمي كذلك 

لة حسرررررب اجلنس وربط السرررررياسرررررات اإلقليمية اب  طوج حنو  أ ضرررررد يف مجي  األنشرررررطة يف اإلقليم، عرب و ررررر  بياانت مفدرررررّ
جلنة األمن  ، اليت تعمدسياق األمن الغذائي والتغذية التوجيهية الطوعية بش ن املساواة بي اجلنسي ومتكي املرأة والفتيات يف

التواؤ  م   طة العمد ا اصررررررررة ابلشررررررررباب يف الريف ودجمها نظمة إىل املودعا املؤمتر اإلقليمي  .على إعدادها الغذائي العاملي
عا كما د.  العاملي على حنو  كامد، واعتماد التوصررريات بشررر ن السرررياسرررات إلارررراة الشرررباب اليت و رررعتها جلنة األمن الغذائي

املزارعي إىل التكنولوجيات الرقمية وكلفتها امليسورة  صغار إيالء االهتما  الواجب إلمكانية وصولنظمة إىل املاملؤمتر اإلقليمي 
جيب أن يبقى يف ا طوج األمامية ملكا حة مقاومة  اإلقليم. وأاررررررررررررررار املؤمتر اإلقليمي إىل أن من أجد تاليف الفجوة الرقمية

 .مضادات امليكروابت، وتعميم التنوّ  البيولوجي، ومواصلة و   حلول قائمة على الطبيعة
تعديد وتكييف تنفيذ برانمج العمد حبيث يعاجل القضااي املستجدة والسياقات املتغملة نظمة على امل  املؤمتر اإلقليمي واجّ 

اية، وإعادة البناء بشرررررررررركد أ ضررررررررررد يف البلدان املت ثرة ابلدرررررررررررا  يف اإلقليم، م  إيالء األولوية للتعايف وتو مل املوارد دذه الغ
إىل اياثر املزعزعة لالسرررررررررتقرار املت تية عن احلرب يف أوكرانيا يف كا ة أحناء املؤمتر اإلقليمي يف هذا الدررررررررردد أارررررررررار و  .القائم

أن إىل و  7،الغذائي يف اإلقليم العامل، ويعيد الت كيد على الدور ا وري الذي تضررررررررررررررطل  به املنظمة يف احلفاظ على األمن
ابلتنسررري  والتعاون م  كياانت وأجهزة خمتدرررة أ رى ل مم املتحدة، وجاصرررة الوكاالت اليت توجد مقارها يف روما املنظمة، 

الدرررررا  دا د أوكرانيا على األمن الغذائي والزراعة يف  تعاجل  ررررمن نطاق واليتها تداعيات، سرررراملالية الدوليةواملؤسررررسررررات 
 .2022أبريد/نيسان  8إلقليم، كما طلبته الدورة التاسعة والستون بعد املائة  لس املنظمة يف ا

للعلو  واالبتكار واسرررررتاتيجية  منظمة األ ذية والزراعةمعلومات حمّدثة عن و رررر  اسرررررتاتيجية عداد ورحب املؤمتر اإلقليمي إب
 زيد من التوصيات لو   الديغة النهائية لالسرتاتيجيتي.امل ت اّصة بتغملر املناخ، وقدمامنظمة األغذية والزراعة 

                                                      
 ا القرار.من مضمون هذ وطاجيكستان كد من بيالروس واالحتاد الروسي  نّددتت  7



تعتمد االسرررررررررتاتيجية على رؤية متمحورة للعلو  واالبتكار، أوصررررررررى املؤمتر اإلقليمي أبن  نظمةاملاسرررررررررتاتيجية ص ما خي ويف
كما ينبغي إقامة روابط   .حول اإلنسرررررررران، وأ القية ومسررررررررؤولة حيال العلو ، واسررررررررتودا  البياانت، واالبتكار والتكنولوجيا

. وا رررحة بسرررياسرررات املنظمة بشررر ن  اية البياانت وحقوق امللكية الفكرية، ومشررراركة القطا  ا ا ، مبا يو ّر الضرررماانت
وجيب أن تكون االسررررررررتاتيجية تشررررررراركية يوجهها الطلب، وتؤدي إىل ابتكارات يقودها أصرررررررحاب املدرررررررلحة، تكون قابلة 

جيب أن ترمي االسرررررررررررتاتيجية إىل أن تكون االبتكارات سررررررررررهلة املنال . و االحتياجات ا ليةللتكّيف ومراعية للسررررررررررياقات و 
وميسورة الكلفة ابلنسبة إىل املزارعي األسريي ومن أصحاب احليازات الدغملة، والنساء، والشباب، والسكان األصليي، 

 .موعات املهّمشةا واألاوا  ذوي اإلعاقة وغملهم من 
ة بتغملر املناخ، أوصررى املؤمتر اإلقليمي املنظمة اب نظمةاملسرررتاتيجية اابلنسرربة إىل و  طموحة  يف االسرررتاتيجية لت كد من أن ا اصررّ

 رررررررررعف البلدان  بطريقة تعاجلتعزيز حتّول من اررررررررر نه معاجلة األسرررررررررباب اجلذرية ياثر تغمّل املناخ على النظم الزراعية والغذائية 
التعّلم والتبادل بي بلدان اإلقليم وعلى املسرررررتوى العاملي بدعم كذلك نظمة  املؤمتر اإلقليمي أوصرررررى املو  وا تمعات يف اإلقليم.

 عن ،  ضررال  بشرر ن تطبي  االبتكارات، والتكنولوجيات، وإاررراة أصررحاب املدررلحة على حنو  أكرب يف النظم الزراعية والغذائية
دررلحة املتعّددين، وتيسررمل احلدررول على متويد املناخ، مبا أ ضررد املمارسررات يف جمال إقامة الشررراكات م  أصررحاب املتشررجي  

وينبغي  .يف ذلك  يارات التمويد املبتكرة، ومنها تو مل التوجيهات لعمليات مثد عمد كورونيفيا املشررررررررررررررتة بشررررررررررررر ن الزراعة
مراعاة االحتياجات ا ّددة ل عضرررراء وأصررررحاب املدررررلحة يف النظم الزراعية والغذائية من إقليم أورواب  ررررمان ا للمنظمة أيضرررر  

اسرتاتيجية املنظمة  مان أن يضّم تنفيذ لمنظمة ل. وعالوة على ذلك، ينبغي سرتاتيجية و الل تنفيذهااالو سيا الوسطى يف 
واحدة، والرتويج  موعة واسرررعة من احللول، مبا يف ذلك احللول الدرررحة الاملزيد من التشرررديد على دور هنج  بشررر ن تغمّل املناخ

القائمة على الطبيعة، والزراعة اإليكولوجية وغملها من النهج املبتكرة، والتكّيف القائم على النظا  اإليكولوجي، واالبتكارات 
 .األعضاء املتدلة ابملناخ واالسرتاتيجيات االجتماعية واملتدلة ابحلوكمة، من أجد تعزيز تنفيذ التزامات

، واررررررررّج  يف إقليم أورواب وآسيييييييا الوسييييييطى 2021-2020تقييمات املنظمة للفتة  توليفوأاررررررررار املؤمتر اإلقليمي إىل 
املكتب اإلقليمي ألورواب و سرررررررريا الوسررررررررطى على البناء على الدروس الرئيسررررررررية املسررررررررتمدة، والسررررررررعي إىل اختاذ اإلجراءات 

تعميم  نظمة إىل حتسررررياملودعا املؤمتر اإلقليمي . ملسررررتجدة، والقيود والفجوات ا ددة يف التقريرلالسررررتجابة إىل القضررررااي ا
الرتكيز على صرروت الشررباب، و رررورة و رر  مزيد من السررياسررات اليت زايدة و ؛ املسرراواة بي الرجال والنسرراء ومتكي النسرراء

نظرايت التغيمل للمنظمة حبيث تكون قادرة  على االسررررتجابة اعتماد مسررررتوى من املرونة يف و ؛ تعّزز إدماج السرررركان الريفيي
والوطنية واإلقليمية اليت قد تؤثر على القدرة على إنتاج أغذية  منة وصررحية وتو ملها يف  رعة حي تتغمّل السررياقات ا ليةبسرر

ز عمليا ا ينظمة تعز املقليمي إىل ا، طلب املؤمتر اإلوأ مل   اإلقليم، واملسا ة بشكد أ ضد يف نتائج األمن الغذائي والتغذية.
والتقييم واإلباليف لتحقي  أثر  مسرررتدا  ودائم على أرض الواق . وجيب أن ت سرررتود  التقييمات السرررتعراض  يف جمال الرصرررد

 .وتعديد التد الت اجلارية، وأن ت سهم يف تدميم تد الت جديدة
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